XXXIII NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY
O ZACHEUSZU
WIGILIA ŚWIĘTA SPOTKANIA PAŃSKIEGO
Męcz. Tryfona, męcz. Perpetui, Satyra, Sekunda, Felicitaty i innych
wraz z nimi zamęczonych, św. Piotra z Galii, męcz. Mikołaja kapłana
Ewangelia według św. Łukasza (19, 1 – 10)
W owym czasie wszedł Jezus do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam
pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A
wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz
stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w
czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

Pierwszy list św. Apostoła Pawła do Tymoteusza (4, 9 – 15)
Dziecię Tymoteuszu! Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego
uznania. Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w
Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To
nakazuj i tego nauczaj!

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla
wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Do czasu, aż
przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie
charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium
prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp
widoczny był dla wszystkich.

Rozważania niedzielne
Niedziela o Zacheuszu jest pierwszą
niedzielą przygotowawczą do Wielkiego
Postu.
Ewangelia
przypadająca
na
dzisiejszy dzień rozpoczyna również
pewien cykl czytań ewangelicznych, który
ma na celu ukazać i uświadomić
człowiekowi wchodzącemu w czas
Wielkiego Postu jego kondycję duchową.
Przez dwie kolejne niedziele będziemy
słyszeli również przypowieści: ²o celniku i
faryzeuszu², a następnie „o synu
marnotrawnym.
Wszystkie te czytania są przykładem
głoszonej w Cerkwi Bożej pedagogii
zbawienia, skierowanej do człowieka
zagubionego i przytłoczonego brzemieniem
grzechów. Ukazują bowiem drogę do
nawrócenia i wspólnoty z Bogiem, sposób
na utrzymanie wytyczonego kierunku i zachowanie się w momentach utraty
orientacji oraz zejścia z tej drogi. Powinny zatem stanowić dla chrześcijanina –
zwłaszcza w okresie wprowadzającym w Wielki Post – źródło refleksji i pociechy
duchowej. Dzięki nim wszyscy mamy okazję poznać cele i motywy, jakimi
powinniśmy kierować się w naszej drodze do Boga. Mamy szansę zobaczyć, że
nasza droga ku Chrystusowi prowadzi poprzez urzeczywistnienie się naszego
człowieczeństwa. Dzisiaj przed oczyma naszej duszy staje postać Zacheusza.
Zacheusz jest bogatym człowiekiem. Ale jako poborca podatkowy należy do
kategorii ludzi, którzy wśród Żydów otaczani są pogardą. Celnik, który z racji swego
zawodu stale kontaktował się z różnymi ludźmi, także z poganami – uważany był za
nieczystego. Powszechnie przypisywano celnikom chciwość, nienawidzono ich i
unikano. Zacheusz był więc człowiekiem z marginesu. Miał wprawdzie bogactwo i
dobrą posadę, ale nie cieszył się szacunkiem u ludzi o decydującym wpływie na

społeczeństwo. Być może to było przyczyną, że Zacheusza tak bardzo interesował
przebywający właśnie w Jerycho Jezus Chrystus. Zacheusz nie był, jak widać,
jednym z tych bogaczy, którzy chcą tylko przyjemnie korzystać z dóbr, nie myśląc o
niczym innym. Jego interesuje coś więcej.
Zacheusz bardzo pragnie zobaczyć Jezusa. Powodem może tu być w dużej
mierze ciekawość. W każdym razie to pragnienie jest tak silne, że zadaje sobie trudu,
byle tylko dojrzeć Jezusa. Liczne osoby wokół Jezusa zasłaniają widok
Zacheuszowi, który jest człowiekiem niskiego wzrostu. Ale Zacheusz jest
pomysłowy. Biegnie naprzód, wyprzedza pochód, a zyskawszy na czasie, wchodzi
na drzewo: wreszcie znalazł miejsce, z którego będzie mógł zobaczyć Jezusa.
Zapewne nie dodaje powagi bogatemu człowiekowi wspinanie się na drzewo. To
zajęcie dla dzieci. Ale Zacheusz godzi się na takie ośmieszenie. Więcej, ma również
odwagę, ale też i wiarę, aby przyjąć Chrystusa u siebie w domu, chociaż naraził tym
dla wielu. Jest przykładem odwagi i gotowości zerwania ze swoim starym stylem
życia – z dala od Boga. Pozwolił, aby Bóg stał się na nowo obecny w jego życiu;
zreorganizował je opierając na opoce wiary i zawierzenia się Bogu – Chrystusowi.
Innymi słowy stał się przykładem właściwego nawrócenia, czyli metanoi. Będąc
wyróżnionym przez Chrystusa nie szukał poklasku wśród innych z racji goszczenia u
siebie samego Zbawiciela. Zdecydował się na położenie kresu eskalacji nienawiści i
nieporozumień, związanych z zawodem, który wykonywał, deklarując zwrot
niesłusznie nabytych dóbr. Przyjmując Chrystusa do swego domu i ... serca,
rezygnując ze sztucznej małości, stał się – jak powiedział sam Chrystus –
„autentycznym synem Abrahama”. Takiej Zacheuszowej postawy oczekuje od nas
Bóg, tj. postawy w której entuzjazm idzie w parze z rozsądkiem, odwaga z
wewnętrzną mądrością, wolność zaś z pokorą.
Ks. Artur Aleksiejuk

Zdaniem Ojców i nie tylko…
«Nie podniosłem się z tej podłej ziemi jak celnik Zacheusz na wzniosłe
drzewo mądrości, aby dostrzec Cię w boskiej kontemplacji, ale także i małość
duchowa nie wzrosła we mnie przez dobre uczynki, a przeciwnie, zmniejsza się bez
przerwy, aż powróciłem do mleka niemowląt.
Biorąc jednak przypowieść odwrotnie, jak Zacheusz na sykomorę, tak ja
wszedłem na drzewo przewrotnego ciała dla zdobycia miłości ziemskiej o słodkim
smaku. Dzięki Twemu potężnemu słowu spraw, bym jak on zszedł szybko stamtąd.
Przyjdź, aby zamieszkać w domu mojej duszy, a wraz z Tobą przyjdzie Ojciec i
Święty Duch.

Spraw, by ciało, które wyrządziło zło mojej duszy, służąc jej oddało
poczwórnie. I daj połowę dóbr cielesnych mojej wybiedniałej wolnej woli, abym
wedle Twego zbawczego słowa skierowanego do Zacheusza stał się również
godnym usłyszeć Twój głos, a jako syn Abrahama umiał naśladować jego wiarę».
Nerses Sznorhali (+ 1173)

Terminy nabożeństw
W tym tygodniu w naszej cerkwi będą sprawowane następujące nabożeństwa:
·
·
·

2 lutego (poniedziałek, Święto Spotkania Pańskiego)
Święta Liturgia – godz. 7.00.
7 lutego (sobota)
Całonocne czuwanie – godz. 18.00.
8 lutego (niedziela)
Święta Liturgia – godz. 10.00.
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